
Έχετε απορίες; 
Καλέστε μας στο

Πιθανές ερωτήσεις
Έχετε το δικαίωμα να κάνετε ερωτήσεις σχετικά με την έρευνα 
πριν αποφασίσετε αν θα συμμετέχετε σε αυτήν. Ακολουθεί 
μια λίστα ερωτήσεων που μπορεί να θέλετε να κάνετε πριν τη 
συμμετοχή σας σε μια ερευνητική μελέτη tES.

Τι είδους tES θα λάβω; 

Για ποιον σκοπό διεξάγεται η έρευνα; 

Πού θα τοποθετηθούν τα ηλεκτρόδια και πώς θα 

παραμένουν στη θέση τους;

Ποια περιοχή του εγκεφάλου διεγείρεται;

Πόσο ρεύμα θα εφαρμοστεί στο σώμα μου;

Πόσο θα διαρκέσει η συνεδρία tES;

Πόσες συνεδρίες περιλαμβάνει η μελέτη;

Πώς πρέπει να προετοιμαστώ για την επίσκεψη μελέτης;

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και οι παρενέργειες της tES; 

Θα έχει αυτή η διαδικασία βραχυπρόθεσμες ή 

μακροπρόθεσμες επιπτώσεις;

Θα ενημερωθώ για τα αποτελέσματα της διαδικασίας tES;

Τα αποτελέσματα tES θα καταχωρηθούν στο ιατρικό 

ιστορικό μου;

Η ασφαλιστική εταιρεία μου θα καλύψει τα έξοδα της 

tES; Θα πρέπει να πληρώσω κάτι;

Τι θα συμβεί αν αποφασίσω να αποχωρήσω πριν την 

ολοκλήρωση της μελέτης; 

Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) 

έχει εγκρίνει τη διαδικασία αυτής της μελέτης;

Περιλαμβάνονται και άλλες διαδικασίες στη μελέτη;

ΔΙΑΚΡΑΝΙΑΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 
ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Έρευνα υγείας

Η συμμετοχή στην έρευνα είναι δική σας επιλογή. 

Ενημερωθείτε. Κάντε ερωτήσεις. Λάβετε απαντήσεις.

Η διακρανιακή ηλεκτρική διέγερση είναι ένας τρόπος 

διέγερσης του εγκεφάλου. Ονομάζεται και tES  

(transcranial Electrical Stimulation). Λειτουργεί ως  

εξής: ένας ερευνητής τοποθετεί μικρά δισκία ή σφουγγάρια 

στο κεφάλι σας, τα λεγόμενα «ηλεκτρόδια». Στη 

συνέχεια, τα ηλεκτρόδια που έχουν τοποθετηθεί στο 

εξωτερικό του κεφαλιού σας στέλνουν ηλεκτρικό ρεύμα 

χαμηλής έντασης στον εγκέφαλό σας. 

Αυτό το φυλλάδιο περιέχει γενικές πληροφορίες για εκπαιδευτικούς σκοπούς και δεν 
παρέχει ιατρικές συμβουλές. Μιλήστε με τον γιατρό σας ή την ερευνητική ομάδα για 
συμβουλές σχετικά με την προσωπική σας κατάσταση και τους προβληματισμούς 
σας σε σχέση με την υγεία.

tmslab.org/

Η συμμετοχή στην έρευνα είναι επιλογή
Η συμμετοχή σε μια έρευνα είναι μια σημαντική προσωπική 
απόφαση. Πριν αποφασίσετε αν θα συμμετάσχετε, 
οι ερευνητές θα συζητήσουν μαζί σας τους στόχους 
της μελέτης και τους πιθανούς κινδύνους και τα 
οφέλη. Επίσης, θα σας εξηγήσουν τους κανόνες που 
ακολουθούν για την προσωπική σας ασφάλεια και την 
προστασία του απορρήτου σας. Ζητήστε βοήθεια αν δεν 
καταλαβαίνετε κάτι ή αν έχετε απορίες. 

Δεν πρέπει ποτέ να βιάζεστε ή να πιέζεστε να αποφασίσετε. 
Η συμμετοχή στην έρευνα είναι απολύτως προαιρετική - 
είναι επιλογή σας.

Εφόσον κατανοήσετε τη μελέτη, εάν αποφασίσετε 
να συμμετάσχετε, θα σας ζητηθεί να υπογράψετε 
το επονομαζόμενο «έντυπο συγκατάθεσης κατόπιν 
ενημέρωσης». Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη ανά πάσα 
στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ακόμη και μετά την 
υπογραφή του εντύπου.
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Αυτό το υλικό αποτελεί έργο του ινστιτούτου «New England Research Subject 
Advocacy Group» με τη συμβολή συνδεδεμένων πανεπιστημίων και ακαδημαϊκών 
κέντρων υγειονομικής περίθαλψης των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων. Για 
περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη διεύθυνση:  
http://catalyst.harvard.edu/regulatory/language.pdf. 



Γιατί χρησιμοποιούν οι ερευνητές την tES;
Οι ερευνητές χρησιμοποιούν την tES για να μάθουν 
περισσότερα σχετικά με το πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος. Για 
παράδειγμα, η tES βοηθά τους ερευνητές να μάθουν πώς 
σχετίζεται η εγκεφαλική δραστηριότητα με τις σκέψεις και 
τη συμπεριφορά. Επίσης, χρησιμοποιούν την tES για να 
κατανοήσουν ορισμένες ασθένειες και συμπτώματα. Σε αυτές 
τις ασθένειες και τις παθήσεις περιλαμβάνονται οι εξής:
>  Νόσος του Πάρκινσον
>  Κατάθλιψη
>  Ινομυαλγία
>  Σχιζοφρένεια
>  Επιληψία
>  Εγκεφαλικό
>  Χρόνιος πόνος
>  Τραυματική εγκεφαλική βλάβη

Ορισμένοι ερευνητές μελετούν τη χρήση της tES για τη 
θεραπεία εγκεφαλικών παθήσεων. Πριν την εφαρμογή 
της tES για τη θεραπεία ή τη διάγνωση ασθενειών,  
απαιτείται έγκριση από την Υπηρεσία Τροφίμων και 
Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) για τον συγκεκριμένο 
σκοπό.   Η υπηρεσία FDA δεν έχει εγκρίνει ακόμη κάποια 
συσκευή tES για τη θεραπεία ασθενειών και παθήσεων. 

Η υπηρεσία FDA ενέκρινε ορισμένα προϊόντα tES, τα 
οποία πωλούνται απευθείας στους καταναλωτές, όχι για 
σκοπούς έρευνας. Ωστόσο, αυτά δεν προορίζονται για 
ιατρική χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με την υπηρεσία FDA και τη σχετική αξιολόγηση 
συσκευών tES επισκεφτείτε τη διεύθυνση FDA.gov.

Πόσο διαρκεί η tES;
Οι περισσότερες συνεδρίες tES διαρκούν περίπου 30 
λεπτά. Η ερευνητική ομάδα θα σας πει πόσο περίπου θα 
διαρκέσει η συνεδρία tES.

Ποια είναι η διαδικασία της tES;
Κάθεστε σε μια καρέκλα και ένα μέλος της ερευνητικής 
ομάδας τοποθετεί ηλεκτρόδια στο κεφάλι σας. Τα ηλεκτρόδια 
σταθεροποιούνται με τη βοήθεια μιας ταινίας ή ενός 
σκούφου. Τα ηλεκτρόδια μπορεί να είναι μικρά δισκία ή 
υγρά σφουγγάρια. Συνδέονται με καλώδια σε ένα κουτί, 
το οποίο παράγει ηλεκτρικό ρεύμα χαμηλής έντασης. Το 
κουτί μπορεί να βρίσκεται σε ένα τραπέζι δίπλα σας ή να 
είναι προσαρτημένο στον σκούφο ή στην ταινία.

Το ρεύμα χαμηλής έντασης μεταφέρεται από τα καλώδια 
στα ηλεκτρόδια στο κεφάλι σας. Μπορεί να αισθανθείτε 
ένα ελαφρύ τσίμπημα ή κνησμό μόλις ενεργοποιηθεί. 
Μια μικρή ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος χαμηλής 
έντασης εισέρχεται στον εγκέφαλό σας και μπορεί να 
επηρεάσει την εγκεφαλική δραστηριότητα. 

Βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τι να αναμένετε πριν, κατά τη 
διάρκεια και μετά την tES. Συζητήστε με το ερευνητικό 
προσωπικό για να κατανοήσετε πώς να προετοιμαστείτε 
για την tES.    

Ποιοι είναι οι διάφοροι τύποι tES;
Ο ερευνητής θα σας εξηγήσει τον τύπο tES που θα 
εφαρμοστεί πάνω σας. Οι τρεις βασικοί τύποι tES είναι 
οι εξής:

Διακρανιακή διέγερση εναλλασσόμενου ρεύματος  
ή tACS. Σε αυτόν τον τύπο tES χρησιμοποιείται 
ηλεκτρικό ρεύμα το οποίο αλλάζει τακτικά κατεύθυνση 
με έναν καθορισμένο ρυθμό. Οι ερευνητές θεωρούν 
ότι αυτό μπορεί να αλλάξει το ρυθμό της εγκεφαλικής 
δραστηριότητας.
Διακρανιακή διέγερση τυχαίου θορύβου ή tRN. 
Σε αυτόν τον τύπο tES χρησιμοποιείται ηλεκτρικό ρεύμα 
το οποίο αλλάζει κατεύθυνση τυχαία και συχνά. Οι 
ερευνητές θεωρούν ότι αυτό μπορεί να κάνει ορισμένες 
εγκεφαλικές δραστηριότητες να ξεχωρίσουν.
Διακρανιακή διέγερση συνεχούς ρεύματος ή tDCS. 
Αυτός είναι ο τύπος tES που έχει μελετηθεί περισσότερο 
από τους ερευνητές. Χρησιμοποιείται ηλεκτρικό ρεύμα 
το οποίο εισέρχεται στον εγκέφαλο προς μία κατεύθυνση.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι της tES στο 
πλαίσιο μιας ερευνητικής μελέτης; 
Η tES θεωρείται συνήθως ασφαλής και σχετικά 
ανώδυνη. Κατά τη διάρκεια της διέγερσης μπορεί 
να αισθανθείτε ελαφρύ τσίμπημα, κνησμό ή κάψιμο 
κάτω από τα ηλεκτρόδια. Αυτό το αίσθημα φεύγει 
συνήθως γρήγορα. Μετά την tES το δέρμα σας μπορεί 
να είναι κόκκινο ή ερεθισμένο, αλλά και αυτό το 
σύμπτωμα φεύγει γρήγορα. Πρέπει να ενημερώνετε 
πάντα το ερευνητικό προσωπικό αν νιώθετε άβολα 
πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη διαδικασία. 

Ενδέχεται να υπάρχουν και άλλες παρενέργειες 
από την tES, οι οποίες δεν είναι ακόμη γνωστές 
στους ερευνητές.

Όλες οι ερευνητικές μελέτες ενέχουν έναν βαθμό 
κινδύνου. Στο έντυπο συγκατάθεσης κατόπιν 
ενημέρωσης για τη μελέτη σας θα περιγράφονται τυχόν 
συγκεκριμένοι κίνδυνοι. Βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε 
τους κινδύνους της tES και τις υπόλοιπες πτυχές της 
μελέτης πριν συμφωνήσετε να συμμετάσχετε.   

>  

> 

>


